Верховна Рада України
Комітет з питань охорони здоров’я
засідання «круглого столу на тему:
«Застосування сучасних міжнародних протоколів в умовах надання
медичної допомоги пораненим під час бойових дій»
16 березня 2018 року, 14:30
вул. М. Грушевського, 18/2,
кімн. № 12, м. Київ
ПРОГРАМА
14:30 – 14:40

Відкриття засідання «круглого столу», вступне слово
КОРЧИНСЬКА Оксана Анатоліївна
Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань
охорони здоров’я, народний депутат України

14:40 – 14:50

Вітальне слово народних депутатів України
Виступи учасників заходу:

14:50 – 15:00

ЛІНЧЕВСЬКИЙ Олександр Володимирович – заступник Міністра
охорони здоров’я України
«Позиція Міністерства охорони здоров’я України щодо
застосування сучасних протоколів під час надання медичної
допомоги пораненим»

15:00 – 15:05

СУРКОВ Денис Миколайович - завідувач відділення анестезіології та
інтенсивної терапії для новонароджених КЗ «Дніпровська обласна
дитяча клінічна лікарня», асистент кафедри медицини катастроф та
військової медицини Дніпропетровської медичної академії, кандидат
медичних наук, медичний директор курсу ТССС-МР Всеукраїнської
Ради з реанімації (ресусцитації), директор медичних програм
Міжнародного проекту «Центр підготовки «Патріот»
«Стандартизація надання невідкладної
пораненим на дошпитальному етапі»

15:05 – 15:10

медичної

допомоги

ДАНИЛЮК Олександр Мирославович - головний спеціаліст
Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
МОЗ України
«Діяльність робочих груп Координаційного центру з питань
організації діяльності медичних служб сил оборони та органів і
закладів охорони здоров’я»

15:10 – 15:15

КРИЛЮК Віталій Омелянович - завідувач навчально-тренувального
центру ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної
медичної допомоги та медичних катастроф МОЗ України»
«Необхідність впровадження окремих елементів тактичної
медицини в роботу Служби екстреної медичної допомоги
України»

15:15 – 15:20

ГАРАЩУК Олександр Віталійович –
громадської організації «Захист Патріотів»

медичний

директор

ГАЄВСЬКИЙ Станіслав Олександрович – старший інструктор
громадської організації «Захист Патріотів»
«Виклики у впровадженні сучасних міжнародних протоколів в
умовах надання медичної допомоги пораненим під час бойових дій
в Україні»
15:20 – 15:25

ЗІНКЕВИЧ Яна Вадимівна - командир медичного батальйону
«Госпітальєри», начальник медичної служби та реабілітації бійців
Української добровольчої армії
СКРЕБЕЦЬ Юрій Юрійович - заступник головного лікаря з
хірургічних питань КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня
ім. І.І. Мечникова», заступник командира медичного батальйону
«Госпітальєри» з навчального процесу
«Теорія і досвід війни – шлях адаптації»

15:25 – 15:30

ПИСАНКО Віктор Вікторович – начальник лікувальнопрофілактичного управління - заступник начальника Головного
військово-медичного управління Міністерства оборони України,
майор медичної служби
«Стан розбудови спроможностей медичної служби ЗСУ в рамках
реалізації Стратегічного оборонного бюлетеня в частині надання
медичної допомоги пораненим під час бойових дій»

15:30 – 15:35

БЕЗУГЛА Мар’яна Володимирівна - координатор планування та
реформи медичного напряму Проектного офісу реформ Міністерства
оборони України
«Розвиток військово-медичної підготовки в рамках трансформації
медичної служби Збройних Сил України»

15:35 – 15:40

БУБОВИЧ Андрій Володимирович - командир навчального взводу
першого навчального курсу 205 Навчального центру тактичної
медицини, сержант
«Розвиток 205 Навчального центру тактичної медицини»

15:40 – 15:45

ГРУЛЕНКО Павло Валерійович - член Ради волонтерів Міністерства
оборони України
«Критерії якості та проблематика забезпечення та підготовки
тактичної медицини підрозділів Збройних Сил України»

15:45 – 15:50

ГЕОРГІЄВА Оксана Василівна - лікар медичного пункту 198
Навчального центру Військово-морських сил Збройних Сил України,
старший лейтенант медичної служби
«Застосування сучасних міжнародних протоколів в умовах
надання медичної допомоги пораненим під час бойових дій, досвід
198 Навчального центру Військово-морських сил ЗСУ»

15:50 – 15:55

ПАЄВСЬКА Юлія Георгіївна - командир добровольчого підрозділу
«Ангели Тайри»
«Особливості практичного застосування сучасних міжнародних
протоколів в умовах надання медичної допомоги пораненим під час
бойових дій в умовах і засобами проведення АТО»

15:55 – 16:00

СКІРТАЧ Тетяна Михайлівна - старша ротації АСАП ЕМС
(екстреної медичної служби)
«Практика використання міжнародних протоколів в АТО»

16:00 – 16:05

МИХАЙЛОВА Аліна Артурівна - керівник медичної служби «Ульф»
1-ї штурмової роти ДУК ПС
СІДОРОВА Юлія Ігорівна - керівник медичної служби «Ульф» 1-ї
штурмової роти ДУК ПС
«Робота за протоколами TCCC в Україні в умовах війни»

16:05 – 16:10

КУХАР Андрій Левович - голова ГО «МЗС «Білі берети» Львів»
«Бачення тактичної медицини очима медиків-волонтерів»

16:10 – 16:15

ШОСТАК Людмила Йосипівна - заступник начальника Управління начальник відділу організації медичної допомоги Управління охорони
здоров’я та реабілітації Міністерства внутрішніх справ України
«Організація та проведення занять з набуття навиків з
домедичної допомоги серед поліцейських та рятувальників ДСНС
України»

16:15 – 16:20

РОТЧУК Сергій Васильович - санітарний інструктор 1-ї роти
оперативного
призначення
1-го
батальйону
оперативного
призначення ОЗСП «АЗОВ», молодший сержант
«Досвід запровадження стандарту ТССС в окремий
спеціального призначення «АЗОВ»

16:20 – 16:25

загін

КОЩЕЙ Олена Федорівна – старший інструктор з тактичної
медицини модуля бойового забезпечення 1-го навчального
батальйону Навчального центру Національної гвардії України
«Актуальні проблеми розвитку тактичної медицини в
Навчальному центрі Національної гвардії України. Історія
виникнення, здобутки, плани на майбутнє»

16:25 – 17:00

Обговорення

17:00 – 17:10

Підбиття підсумків, закриття засідання «круглого столу»
КОРЧИНСЬКА Оксана Анатоліївна
Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань
охорони здоров’я, народний депутат України

